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Algemene	  informatie	  
Onder	  auspiciën	  van	  de	  sectie	  Driebanden	  (SD)	  van	  de	  KNBB	  wordt	  jaarlijks	  een	  Grand	  Prix	  cyclus	  georganiseerd,	  
bestaande	  uit	  vier	  tot	  maximaal	  zes	  Grand	  Prix	  toernooien.	  Deze	  Grand	  Prix	  toernooien	  vinden	  alle	  plaats	  in	  de	  
periode	  1	  januari	  -‐	  31	  december	  en	  zijn	  onderworpen	  aan	  dit	  reglement	  en	  e.v.t.	  aanvullende	  bepalingen.	  

Inschrijving	  
Deelname	  aan	  een	  Grand	  Prix	  toernooi	  vindt	  plaats	  op	  individuele	  basis	  en	  inschrijven	  daarvoor	  staat	  open	  voor	  
iedere	  biljartliefhebber.	  Inschrijven	  is	  mogelijk	  op	  de	  website	  van	  de	  SD:	  	  www.knbb.nl/driebanden/	  
Uitgesloten	  van	  inschrijving	  en	  deelname	  zijn	  echter	  zij	  die;	  
	   -‐	   de	  Nederlandse	  nationaliteit	  niet	  bezitten,	  danwel	  
	   -‐	   dit	  recht	  hebben	  verloren	  n.a.v.	  een	  opgelegde	  sanctie,	  danwel	  
	   -‐	   ten	  aanzien	  van	  de	  SD	  nog	  een	  betalingsverplichting	  dienen	  te	  voldoen,	  danwel	  
	   -‐	   een	  door	  het	  Instituut	  Sportrechtspraak	  (ISR)	  opgelegde	  schorsing	  ondergaan	  n.a.v.	  dopinggebruik.	  

Inschrijfperiode	  
Direct	  na	  afloop	  van	  het	  laatste	  GP-‐toernooi	  uit	  een	  GP-‐cyclus,	  wordt	  de	  inschrijving	  opengesteld	  voor	  GP-‐
toernooien	  uit	  de	  nieuwe	  GP-‐cyclus.	  De	  sluitingsdatum	  voor	  inschrijving	  van	  een	  GP-‐toernooi	  is	  gesteld	  op	  6	  weken	  
voor	  aanvang	  van	  de	  geplande	  startdatum	  van	  dit	  toernooi.	  Gelijktijdig	  inschrijven	  voor	  meerdere	  toernooien	  is	  
mogelijk,	  mits	  de	  sluitingdatum	  daarvan	  niet	  is	  overschreden.	  

Inschrijfgeld	  
Het	  inschrijfgeld	  voor	  een	  GP-‐toernooi	  wordt	  jaarlijks,	  vóór	  openstelling	  van	  de	  nieuwe	  inschrijfperiode,	  door	  het	  
bestuur	  van	  de	  Sectie	  Driebanden	  (SD)	  vastgesteld	  en	  gepubliceerd	  op	  haar	  website.	  Niet-‐leden	  van	  de	  SD	  betalen	  
naast	  het	  inschrijfgeld	  voor	  hun	  GP-‐toernooi	  éénmalig	  10,-‐	  euro,	  waarmee	  zij	  tevens	  het	  ondersteunend	  
lidmaatschap	  van	  de	  SD	  verkrijgen	  dat	  o.a.	  recht	  geeft	  op	  inschrijving	  voor	  alle	  GP-‐toernooien	  die	  plaatsvinden	  in	  
het	  huidige	  biljartseizoen	  dat	  eindigt	  op	  31	  juli.	  

Betalingverplichting	  	  
Met	  uitzondering	  van	  hen	  die	  niet	  zijn	  ingeroosterd,	  geldt	  voor	  alle	  ingeschrevenen	  van	  een	  GP-‐toernooi	  een	  
betalingsverplichting	  na	  afloop	  van	  de	  inschrijfperiode.	  Behoudens	  deelnemers	  die	  akkoord	  zijn	  gegaan	  met	  een	  
automatische	  incasso,	  ontvangen	  alle	  deelnemers	  uiterlijk	  4	  weken	  voor	  aanvang	  van	  het	  betreffende	  GP-‐toernooi	  
een	  faktuur.	  Niet	  tijdige	  betaling,	  dus	  vóór	  aanvang	  van	  het	  toernooi,	  heeft	  uitsluiting	  tot	  gevolg	  mét	  behoud	  van	  
betalingsverplichting.	  

Deelname	  
Alle	  GP-‐toernooien	  starten	  met	  een	  veelvoud	  van	  16	  deelnemers.	  
In	  verband	  met	  het	  tijdschema	  en	  het	  aantal	  beschikbare	  biljarts,	  is	  het	  maximum	  aantal	  deelnemers	  dat	  aan	  een	  	  
GP-‐toernooi	  kan	  deelnemen	  vooralsnog	  beperkt	  tot	  112.	  

Publicatie	  &	  communicatie	  
Uiterlijk	  5	  weken	  voor	  aanvang	  van	  een	  GP-‐toernooi,	  worden	  de	  poule-‐indelingen	  en	  het	  speelschema	  gepubliceerd	  
op	  de	  KNBB-‐website	  (www.knbb.nl/driebanden/)	  en	  Facebookpagina	  (www.facebook.com/knbbsectiedriebanden)	  
van	  de	  SD.	  Tevens	  ontvangt	  ieder	  deelnemer	  deze	  per	  mail,	  wanneer	  van	  hem	  of	  haar	  een	  mailadres	  bekend	  is.	  
Publicatie's	  van	  (tussentijdse)	  resultaten,	  de	  eindstand,	  het	  GP-‐klassement	  en	  de	  doorlopende	  Spelersranking	  
vinden	  eveneens	  plaats	  op	  de	  website	  van	  de	  KNBB	  en	  de	  Facebookpagina	  van	  de	  SD.	  	  

Annulering	  
Indien	  naar	  het	  oordeel	  van	  de	  wedstrijdsecretaris	  het	  aantal	  inschrijvingen	  voor	  een	  GP-‐toernooi	  ontoereikend	  is,	  
is	  hem	  voorbehouden	  om	  dit	  toernooi	  te	  annuleren.	  Ook	  annuleringen	  worden	  gepubliceerd	  op	  de	  website	  van	  de	  
KNBB	  en	  de	  Facebookpagina	  van	  de	  SD.	  

Afmelden	  
Spelers	  die	  onverhoopt	  niet	  kunnen	  deelnemen	  dienen	  de	  toernooileiding,	  danwel	  de	  wedstrijdsecretaris	  van	  de	  SD	  
(wedstrijdsecretaris@knbb-‐driebanden.nl),	  hiervan	  in	  kennis	  te	  stellen	  onder	  opgaaf	  van	  reden.	  
In	  verband	  met	  de	  inzet	  van	  reserve-‐deelnemers	  /	  best-‐losers,	  dient	  dit	  zo	  spoedig	  mogelijk	  te	  gebeuren.	  
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Grand	  Prix	  klassement	  
Naast	  te	  vergeven	  prijzengeld	  voor	  de	  beste	  spelers	  na	  afloop	  van	  een	  GP-‐toernooi,	  is	  er	  door	  iedere	  deelnemer	  
aan	  een	  GP-‐toernooi	  één	  of	  meerdere	  rankingpunten	  te	  verdienen.	  Deze	  rankingpunten	  worden	  opgenomen	  in	  de	  
jaarlijkse	  ranking	  van	  de	  GP-‐cyclus,	  aangeduid	  als	  het	  'Grand	  Prix	  klassement',	  waarbij	  de	  48	  hoogst	  geklasseerde	  
spelers	  na	  afloop	  van	  de	  GP-‐cyclus	  zich	  plaatsen	  voor	  de	  afsluitende	  kampioenschappen,	  te	  weten;	  

	   -‐	   de	  Masters	  	  	   	   	   	   (nummers	  	  	  1	  tm	  16)	  
	   -‐	   de	  Excellentklasse	  	  (nummers	  17	  tm	  32)	  	  
	   -‐	   de	  Hoofdklasse	  	   	   (nummers	  33	  tm	  48)	  

Klassering	  in	  het	  GP-‐	  klassement	  vindt	  respectievelijk	  plaats	  volgens	  onderstaande	  criteria;	  

	   -‐	   rankingpunten	  (aflopend),	  
	   -‐	   moyenne	  (aflopend),	  
	   -‐	   hoogste	  serie	  (aflopend)	  en	  	  
	   -‐	   hoogste	  steunserie(s)	  (aflopend)	  

Doorlopende	  Spelersranking	  
Naast	  het	  GP-‐klassement	  is	  er	  ook	  de	  doorlopende	  Spelersranking,	  waarop	  spelers	  zijn	  gerangschikt	  op	  basis	  van	  
hun	  totaal	  behaalde	  rankingpunten	  van	  de	  laatst	  gehouden	  8	  GP-‐toernooien.	  Deze	  doorlopende	  Spelersranking	  is	  
uitsluitend	  bepalend	  voor	  de	  positie	  in	  het	  speelrooster	  waarin	  een	  speler	  wordt	  geplaatst	  bij	  de	  start	  van	  een	  
nieuw	  GP-‐toernooi.	  Klassering	  in	  de	  doorlopende	  Spelersranking	  vindt	  volgens	  dezelfde	  criteria	  plaats	  als	  het	  Grand	  
Prix	  klassement.	  

Kwalificatieronden	  
Een	  Grand	  Prix	  toernooi	  is	  onder	  te	  verdelen	  in	  een	  knock-‐out	  fase,	  het	  hoofdtoernooi	  en,	  afhankelijk	  van	  het	  
aantal	  deelnemers,	  een	  aantal	  onderliggende	  kwalificatieronden,	  te	  benoemen	  als:	  

	   -‐	  kwalificatie	  (Q),	  	  
	   -‐	  pre-‐kwalificatie	  (PQ),	  
	   -‐	  pre-‐pre	  kwalificatie	  (PPQ),	  
	   -‐	  pre-‐pre-‐pre	  kwalificatie	  (PPPQ),	  
	   -‐	  pre-‐pre-‐pre-‐pre	  kwalificatie	  (PPPPQ)	  

Een	  onderliggende	  kwalificatieronde	  zal	  in	  alle	  gevallen	  niet	  eerder	  worden	  toegevoegd,	  dan	  wanneer	  naast	  het	  
hiervoor	  benodigde	  aantal	  van	  16	  inschrijvingen	  ook	  het	  minimum	  aantal	  van	  6	  reserve-‐deelnemers	  is	  
gegarandeerd.	  

Poule	  indelingen	  
Zowel	  het	  hoofdtoernooi	  als	  de	  onderliggende	  kwalificatieronden	  zijn	  opgebouwd	  uit	  8	  poules	  met	  elk	  4	  
deelnemersplaatsen.	  Deze	  poules	  worden	  aangeduid	  met	  de	  letters	  A	  t/m	  H.	  

plaatsing	  op	  basis	  van	  de	  doorlopende	  Spelersranking	  
De	  16	  hoogstgeklasseerde	  ingeschreven	  spelers	  van	  de	  doorlopende	  Spelersranking	  worden	  als	  deelnemer	  
geplaatst	  in	  de	  poules	  A	  t/m	  H	  van	  het	  hoofdtoernooi,	  waarvan	  in	  oplopende	  volgorde	  (A	  >	  H)	  de	  8	  
hoogstgeklasseerde	  spelers	  als	  poule-‐hoofd	  en	  de	  resterende	  8	  spelers	  in	  aflopende	  volgorde	  (H	  >	  A)	  als	  nummer	  2.	  	  
Tot	  de	  laagste	  kwalificatieronde	  van	  een	  GP-‐toernooi	  wordt	  deze	  wijze	  van	  plaatsing	  herhaald	  voor	  ieder	  volgend	  
16-‐tal	  ingeschreven	  spelers	  uit	  de	  doorlopende	  Spelersranking.	  	  

plaatsing	  op	  basis	  van	  moyenne	  
In	  de	  laagste	  kwalificatieronde	  (de	  eerst	  te	  verspelen	  kwalificatieronde)	  worden	  32	  spelers	  geplaatst	  op	  basis	  van	  
hun	  moyenne.	  In	  afnemende	  volgorde	  daarvan	  worden	  de	  sterkste	  8	  spelers	  in	  oplopende	  volgorde	  (A	  >	  H)	  
geplaatst	  als	  poule-‐hoofd,	  de	  daaropvolgende	  8	  spelers	  in	  aflopende	  volgorde	  (H	  >	  A)	  als	  nummer	  2,	  de	  
daaropvolgende	  8	  spelers	  in	  oplopende	  volgorde	  (A	  >	  H)	  als	  nummer	  3	  en	  de	  laatste	  8	  spelers	  in	  aflopende	  
volgorde	  (H	  >	  A)	  als	  nummer	  4	  in	  de	  poule.	  
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reserve-‐deelnemers	  
Overige	  spelers	  die	  hebben	  ingeschreven	  maar	  niet	  zijn	  ingeroosterd,	  worden,	  eveneens	  in	  afnemende	  volgorde	  
van	  moyenne,	  geplaatst	  als	  reserve-‐deelnemer.	  Wanneer	  bij	  de	  start	  van	  de	  eerste	  kwalificatieronde	  sprake	  is	  van	  
vrijgekomen	  plaatsen,	  worden	  deze	  plaatsen	  ingevuld	  met	  reserve-‐deelnemers	  in	  volgorde	  van	  afzegging.	  

Speelwijze	  
Alle	  partijen	  in	  het	  GP-‐toernooi	  worden	  gespeeld	  met	  nabeurt.	  
Halverwege	  de	  partij	  hebben	  beide	  spelers	  recht	  op	  5	  minuten	  pauze.	  	  

kwalificatieronden	  
In	  iedere	  kwalificatieronde	  spelen	  alle	  deelnemers	  twéé	  wedstrijden.	  De	  winnaar	  van	  een	  partij	  krijgt	  twee	  
wedstrijdpunten	  en	  de	  verliezer	  nul.	  Bij	  remise	  krijgen	  beide	  spelers	  1	  wedstrijdpunt.	  
In	  elke	  poule	  start	  nummer	  1	  tegen	  nummer	  4	  en	  nummer	  2	  tegen	  nummer	  3.	  	  
Vervolgens	  spelen	  de	  winnaars*	  tegen	  de	  verliezer	  van	  de	  andere	  partij,	  waarbij	  de	  winnaars	  van	  biljarttafel	  
wisselen.	  De	  nummers	  1	  en	  2	  in	  de	  eindstand	  van	  iedere	  poule	  plaatsen	  zich	  voor	  de	  volgende	  ronde.	  

hoofdtoernooi	  
In	  het	  hoofdtoernooi	  spelen	  alle	  deelnemers	  drie	  wedstrijden	  (halve	  competitie).	  De	  winnaar	  van	  een	  partij	  krijgt	  
twee	  wedstrijdpunten	  en	  de	  verliezer	  nul.	  Bij	  remise	  krijgen	  beide	  spelers	  1	  wedstrijdpunt.	  
In	  elke	  poule	  start	  nummer	  1	  tegen	  nummer	  3	  en	  nummer	  2	  tegen	  nummer	  4.	  	  
Vervolgens	  spelen	  de	  winnaars*	  tegen	  elkaar	  en	  de	  verliezers	  tegen	  elkaar	  en	  vindt	  daarna	  tenslotte	  de	  resterende	  
laatste	  partij	  plaats.	  De	  nummers	  1	  en	  2	  in	  de	  eindstand	  van	  iedere	  poule	  plaatsen	  zich	  voor	  de	  knock-‐out	  fase.	  
Zowel	  voor	  de	  kwalificatieronden	  als	  het	  hoofdtoernooi,	  vindt	  klassering	  in	  de	  eindstand	  van	  iedere	  poule	  
respectievelijk	  plaats	  volgens	  onderstaande	  poulecriteria;	  

	   -‐	   behaalde	  wedstrijdpunten	  (aflopend),	  
	   -‐	   moyenne	  (aflopend),	  
	   -‐	   hoogste	  serie	  (aflopend)	  en	  
	   -‐	   hoogste	  steunserie(s)	  (aflopend)	  

*	  In	  geval	  van	  remise	  wordt	  de	  speler	  met	  de	  hoogste	  serie	  of,	  zonodig,	  hoogste	  steunserie(s)	  als	  winnaar	  van	  de	  
partij	  beschouwd.	  Dit	  slechts	  voor	  het	  verdere	  verloop	  van	  het	  wedstrijdprogramma.	  	  

knock-‐out	  fase	  
De	  nummers	  1	  in	  de	  eindstand	  van	  de	  poules	  uit	  het	  hoofdtoernooi	  worden	  geklasseerd	  als	  de	  nummers	  1	  t/m	  8	  in	  de	  
knock-‐out	  fase	  op	  grond	  van	  de	  eerder	  genoemde	  poulecriteria.	  	  
Op	  grond	  van	  dezelfde	  poulecriteria	  worden	  de	  nummers	  2	  in	  de	  eindstand	  van	  de	  poules	  uit	  het	  hoofdtoernooi	  
geklasseerd	  als	  de	  nummers	  9	  t/m	  16	  in	  de	  knock-‐out	  fase.	  
Na	  deze	  toekenning	  ziet	  het	  verloop	  van	  de	  knock-‐out	  fase	  er	  als	  volgt	  uit;	  

	   	   	   	   1/8	  finales	  
	   	   	   	   nummer	  1	  tegen	  nummer	  16	   (partij	  M1),	   	   	   	   nummer	  8	  tegen	  nummer	  	  	  9	  	  (partij	  M2),	  
	   	   	   	   nummer	  5	  tegen	  nummer	  12	   (partij	  M3),	   	   	   	   nummer	  4	  tegen	  nummer	  13	   (partij	  M4),	  
	   	   	   	   nummer	  3	  tegen	  nummer	  14	   (partij	  M5),	   	   	   	   nummer	  6	  tegen	  nummer	  11	   (partij	  M6)	  
	   	   	   	   nummer	  7	  tegen	  nummer	  10	   (partij	  M7),	   	   	   	   nummer	  2	  tegen	  nummer	  15	   (partij	  M8)	  

	   	   	   	   1/4	  finales	  
	   	   	   	   winnaar	  M1	  tegen	  winnaar	  M2	  (partij	  K1),	   	   	   winnaar	  M3	  tegen	  winnaar	  M4	  (partij	  K2)	  
	   	   	   	   winnaar	  M5	  tegen	  winnaar	  M6	  (partij	  K3),	   	   	   winnaar	  M7	  tegen	  winnaar	  M8	  (partij	  K4)	  

	   	   	   	   1/2	  finales	  
	   	   	   	   winnaar	  K1	  tegen	  winnaar	  K2	  (partij	  HF1),	  	   	   	   winnaar	  K3	  tegen	  winnaar	  K4	  (partij	  HF2)	  

	   	   	   	   finale	  
	   	   	   	   winnaar	  HF1	  tegen	  winnaar	  HF2	  
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Penalty's	  
In	  geval	  van	  een	  remise-‐partij	  in	  de	  knock-‐out	  fase,	  vindt	  aansluitend	  het	  nemen	  van	  penalty's	  plaats.	  
De	  speler	  die	  van	  aquit	  de	  meeste	  caramboles	  weet	  te	  maken	  in	  één	  beurt,	  wordt	  uitgeroepen	  tot	  winnaar	  van	  de	  
partij.	  De	  speler	  die	  de	  partij	  is	  begonnen,	  begint	  ook	  met	  de	  penalty's,	  met	  behoud	  van	  dezelfde	  speelbal.	  
Indien	  geen	  winnaar	  kan	  worden	  aangewezen	  na	  een	  gespeelde	  beurt,	  herhaalt	  het	  proces	  zich	  in	  dezelfde	  
volgorde	  totdat	  wel	  een	  winnaar	  kan	  worden	  aangewezen	  
De	  tijdens	  de	  penalty’s	  gescoorde	  carambole(s)	  worden	  voor	  de	  berekening	  van	  het	  moyenne	  buiten	  beschouwing	  
gelaten.	  	  

Eindklassement	  
Rangschikking	  van	  het	  eindklassement	  van	  het	  GP-‐toernooi	  vindt	  met	  dezelde	  criteria	  plaats	  als	  het	  GP-‐klassement.	  	  

Best-‐losers	  
Met	  uitzondering	  van	  de	  eerste	  kwalificatieronde,	  worden	  vrijgekomen	  plaatsen	  bij	  de	  start	  van	  een	  
kwalificatieronde	  of	  hoofdtoernooi,	  ingevuld	  met	  de	  'best-‐losers'	  uit	  de	  voorafgaande	  kwalificatieronde.	  	  
Best-‐losers	  zijn	  zij	  die	  nummer	  3	  zijn	  geworden	  in	  de	  poules	  van	  de	  voorafgaande	  kwalifictieronde	  en	  zijn	  
gerankschikt	  volgens	  de	  poulecriteria.	  Bij	  vrijgevallen	  plaatsen	  in	  een	  kwalificatieronde	  die	  op	  dezelfde	  dag	  is	  
voorafgegaan	  door	  een	  vorige	  kwalificatieronde,	  of	  een	  gedeelte	  daarvan,	  worden	  de	  best-‐losers	  van	  die	  
betreffende	  vorige	  kwalificatieronde	  van	  dezelfde	  speeldag	  ingezet.	  
Indien	  een	  best-‐loser	  wordt	  ingezet,	  schuiven	  zonodig	  de	  overige	  spelers	  in	  de	  poule	  op,	  waardoor	  de	  best-‐loser	  de	  
positie	  van	  nummer	  4	  in	  de	  poule	  inneemt.	  Indien	  een	  best-‐loser	  in	  de	  ingezette	  poule	  opnieuw	  wordt	  
uitgeschakeld,	  blijft	  hij	  de	  eerder	  toegekende	  punten	  uit	  de	  voorgaande	  kwalificatieronde	  behouden.	  	  

Bye	  
In	  de	  knock-‐out	  fase	  worden	  géén	  best-‐losers	  ingezet,	  maar	  ontvangen	  de	  tegenstanders	  een	  'bye'.	  	  

Aanwezigheid	  Spelers	  
Uiterlijk	  30	  minuten	  vóór	  aanvang	  van	  hun	  eerste	  poulewedstrijd	  dienen	  spelers	  zich	  te	  hebben	  gemeld	  bij	  de	  
toernooileiding.	  Spelers	  die	  hier	  geen	  gehoor	  aan	  hebben	  gegeven,	  verliezen	  het	  recht	  op	  inspelen	  voor	  deze	  
wedstrijd.	  Spelers	  die	  op	  het	  aanvangstijdstip	  van	  hun	  geplande	  wedstrijd	  niet	  speelklaar	  in	  de	  wedstrijdzaal	  
aanwezig	  zijn,	  worden	  gediskwalificeerd.	  De	  tegenstander	  ontvangt	  een	  'bye'	  en	  twee	  wedstrijdpunten,	  of,	  indien	  
aanwezig,	  wordt	  een	  reserve-‐deelnemer	  /	  best-‐loser	  ingezet.	  

Inspeeltijd	  
Voor	  alle	  wedstrijden	  in	  het	  GP-‐toernooi	  geldt	  een	  inspeeltijd	  van	  5	  minuten	  voor	  beide	  spelers	  van	  een	  partij.	  	  

Tijdklok	  
Vanaf	  het	  hoofdtoernooi	  worden	  alle	  wedstrijden	  gespeeld	  met	  tijdklok,	  waarbij	  iedere	  aan	  de	  beurt	  zijnde	  speler	  
40	  seconden	  de	  tijd	  krijgt	  om	  zijn	  stootbeeld	  uit	  te	  voeren.	  Deze	  tijd	  gaat	  in	  wanneer	  alle	  ballen	  stilliggen	  en,	  bij	  
aanvang	  van	  het	  eerste	  stootbeeld	  uit	  een	  beurt,	  de	  tegenstander	  op	  zijn	  stoel	  zit.	  	  
De	  tijdklok	  wordt	  gepauzeerd	  wanneer;	  

	   -‐	   een	  speler	  wordt	  gehinderd	  bij	  het	  uitvoeren	  van	  zijn	  stootbeeld,	  	  
	   -‐	   aan	  de	  arbiter	  verzocht	  wordt	  om	  de	  ballen	  schoon	  te	  maken,	  
	   -‐	   halverwege	  de	  partij	  een	  pauze	  wordt	  ingelast.	  

Indien	  een	  speler	  niet	  binnen	  de	  gestelde	  tijd	  gestoten	  heeft,	  wordt	  hij	  afgeteld,	  waarna	  de	  ballen	  in	  de	  
beginpositie	  op	  aquit	  worden	  geplaatst	  en	  zijn	  tegenstander	  aan	  de	  beurt	  is.	  

Time-‐out	  
Bij	  het	  spelen	  met	  tijdklok	  heeft	  iedere	  speler	  gedurende	  zijn	  partij	  drie	  keer	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  time-‐out	  aan	  
te	  vragen.	  Een	  time-‐out	  verlengt	  de	  beschikbare	  tijd	  voor	  het	  huidige	  stootbeeld	  met	  40	  seconden.	  
De	  arbiter	  ziet	  er	  op	  toe	  dat	  de	  aangevraagde	  time-‐out	  door	  de	  schrijver	  op	  de	  tellijst	  wordt	  genoteerd	  met	  de	  
letter	  'T'.	  Het	  aanvragen	  van	  meerdere	  time-‐outs	  bij	  één	  stootbeeld	  is	  niet	  toegestaan.	  	  
Niet	  tijdens	  de	  partij	  opgenomen	  time-‐outs	  mogen	  worden	  meegenomen	  naar	  een	  eventuele	  penaltyreeks.	  
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Caramboles	  
Het	  aantal	  te	  maken	  caramboles	  in	  een	  GP-‐toernooi	  bedraagt;	  

	   -‐	   20	  caramboles	  voor	  alle	  wedstrijden	  in	  de	  pre-‐pre-‐pre-‐pre	  kwalificatieronde	  (PPPPQ),	  
	   -‐	   20	  caramboles	  voor	  alle	  wedstrijden	  in	  de	  pre-‐pre-‐pre	  kwalificatieronde	  (PPPQ),	  
	   -‐	   25	  caramboles	  voor	  alle	  wedstrijden	  in	  de	  pre-‐pre	  kwalificatieronde	  (PPQ),	  
	   -‐	   25	  caramboles	  voor	  alle	  wedstrijden	  in	  de	  pre	  kwalificatieronde	  (PQ),	  
	   -‐	   30	  caramboles	  voor	  alle	  wedstrijden	  in	  de	  kwalificatieronde	  (Q),	  
	   -‐	   40	  caramboles	  voor	  alle	  wedstrijden	  in	  het	  hoofdtoernooi	  en	  	  
	   -‐	   40	  caramboles	  voor	  alle	  wedstrijden	  in	  de	  knock-‐out	  fase.	  

Prijzengeld	  
Het	  totale	  prijzengeld	  van	  een	  GP-‐toernooi	  bedraagt	  €	  3.300,00	  en	  wordt	  na	  afloop	  als	  volgt	  verdeeld;	  

	   -‐	   de	  winnaar	  ontvangt	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   €	  	  	  800,00	  
	   -‐	   de	  verliezend	  finalist	  ontvangt	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   €	  	  	  500,00	  
	   -‐	   de	  verliezers	  van	  de	  1/2	  finales	  ontvangen	  ieder	  	  	   	   €	  	  	  300,00	  
	   -‐	   de	  verliezers	  van	  de	  1/4	  finales	  ontvangen	  ieder	   	   	   €	  	  	  150,00	  
	   -‐	   de	  verliezers	  van	  de	  1/8	  finales	  ontvangen	  ieder	   	   	   €	  	  	  100,00	  

Rankingpunten	  
Met	  uitzondering	  van	  de	  winnaar	  van	  het	  GP-‐toernooi,	  die	  80	  rankingpunten	  verdient,	  wordt	  aan	  iedere	  deelnemer	  
bij	  uitschakeling	  één	  of	  meerdere	  rankingpunten	  toegekend.	  Zo	  ontvangt	  iedere	  deelnemer;	  

	   -‐	   	  	  1	   rankingpunt	  bij	  uitschakeling	  in	  de	  pre-‐pre-‐pre-‐pre	  kwalificatieronde	  (PPPPQ),	  	  
	   -‐	   	  	  2	   rankingpunten	  bij	  uitschakeling	  in	  de	  pre-‐pre-‐pre	  kwalificatieronde	  (PPPQ),	  	  
	   -‐	   	  	  3	   rankingpunten	  bij	  uitschakeling	  in	  de	  pre-‐pre	  kwalificatieronde	  (PPQ),	  	  
	   -‐	   	  	  4	   rankingpunten	  bij	  uitschakeling	  in	  de	  pre	  kwalificatieronde	  (PQ),	  	  
	   -‐	   	  	  6	   rankingpunten	  bij	  uitschakeling	  in	  de	  kwalificatieronde	  (Q),	  	  
	   -‐	   10	   rankingpunten	  bij	  uitschakeling	  in	  het	  hoofdtoernooi,	  
	   -‐	   16	   rankingpunten	  bij	  uitschakeling	  in	  de	  1/8	  finales	   	  
	   -‐	   26	   rankingpunten	  bij	  uitschakeling	  in	  de	  1/4	  finales	   	  
	   -‐	   38	   rankingpunten	  bij	  uitschakeling	  in	  de	  1/2	  finales	   	  
	   -‐	   54	   rankingpunten	  bij	  uitschakeling	  in	  de	  finale	   	  

Kledingvoorschriften	  
Voor	  alle	  deelnemers	  aan	  een	  GP-‐toernooi	  gelden	  de	  volgende	  kledingvoorschriften;	  

	   -‐	   zwarte	  pantalon,	  niet	  zijnde	  van	  spijkerstof,	  
	   -‐	   zwarte	  sokken,	  
	   -‐	   zwarte	  schoenen,	  niet	  zijnde	  sportschoenen,	  
	   -‐	   gekleurd	  overhemd	  met	  lange	  mouwen,	  al	  dan	  niet	  met	  vest	  (gilet)	  of	  
	   -‐	   gekleurd	  (polo)shirt	  met	  lange	  of	  korte	  mouwen.	  

Slechts	  bij	  het	  niet	  dragen	  van	  een	  (vlinder)das	  mag	  de	  bovenste	  knoop	  van	  een	  overhemd	  losgelaten	  worden.	  

Arbitrage	  
De	  wedstrijden	  worden	  gearbitreerd	  door	  KNBB	  leden	  die	  daarvoor	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  sectie	  Driebanden	  
en/of	  de	  organisatie	  worden	  uitgenodigd.	  Tot	  en	  met	  de	  kwalificatieronden	  mag	  zonder	  arbiter	  gespeeld	  worden	  
waarbij	  de	  schrijver	  de	  leiding	  over	  de	  partij	  heeft.	  Voorzover	  dit	  reglement	  niet	  voorziet	  is	  het	  Spel	  en	  Arbitrage	  
Reglement	  van	  de	  KNBB	  (SAR)	  van	  toepassing.	  
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Reinigen	  speelballen	  
Tijdens	  de	  partij	  mag	  een	  speler	  de	  arbiter	  verzoeken	  om	  de	  speelballen	  te	  reinigen.	  
Slechts	  met	  toestemming	  van	  de	  tegenstander,	  mag	  ook	  de	  speelbal	  van	  de	  tegenstander	  gereinigd	  worden.	  	  

Spelmaterialen	  
Voor	  de	  GP-‐toernooien	  zijn	  door	  het	  bestuur	  van	  SD	  de	  volgende	  spelmaterialen	  geaccrediteerd;	  

	   -‐	   ballen:	  	   	   	   Super	  Aramith	  PRO-‐CUP	  
	   -‐	   lakens:	   	   	   Iwan	  Simonis	  Rapide	  300	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Royal	  Pro	  

Verboden	  middelen	  
Alle	  deelnemers	  aan	  een	  GP-‐toernooi	  zijn	  gehouden	  aan	  het	  Nationaal	  Dopingreglement	  van	  het	  Instituut	  
Sportrechtspraak	  (ISR).	  In	  de	  bijbehorende	  Dopinglijst	  zijn	  o.a.	  alle	  middelen	  opgenomen	  die	  verboden	  zijn	  in	  de	  
biljartsport.	  De	  meest	  actuele	  documenten	  zijn	  rechtstreeks	  te	  downloaden	  op	  de	  website	  van	  de	  ISR	  	  
(www.isr.nl/).	  De	  Dopingautoriteit	  heeft	  een	  handige	  App	  ontwikkeld	  (dopingwaaier)	  waarmee	  naast	  het	  
raadplegen	  van	  de	  dopingregels	  en	  dopingrisico's	  tevens	  alle	  geneesmiddelen	  en	  voedingssupplementen	  snel	  
gecontroleerd	  kunnen	  worden	  op	  aanwezigheid	  van	  verboden	  middelen.	  

Naast	  het	  verbod	  van	  middelen	  volgens	  de	  Dopinglijst	  is	  het	  gebruik	  van	  alcohol	  voor	  deelnemers	  tijdens	  hun	  
wedstrijd	  en	  binnen	  2	  uur	  voorafgaande	  aan	  hun	  wedstrijd	  verboden.	  De	  toernooileiding	  ziet	  hierop	  toe	  en	  bij	  
constatering	  hiervan	  volgt	  een	  berisping.	  Wanneer	  dit	  vervolgens	  voor	  een	  tweede	  maal	  wordt	  geconstateerd,	  
volgt	  diskwalificatie	  van	  de	  betreffende	  speler	  en	  wordt	  hij	  uitgesloten	  voor	  deelname	  aan	  een	  volgend	  GP-‐
toernooi.	  

Sancties	  
Spelers	  die	  handelen	  in	  strijd	  met	  dit	  reglement	  en/of	  aanvullende	  bepalingen,	  kunnen	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  SD	  
worden	  gesanctioneerd	  door	  middel	  van;	  

	   -‐	   een	  berisping,	  
	   -‐	   een	  administratieve	  heffing,	  
	   -‐	   het	  in	  mindering	  brengen	  van	  behaalde	  rankingpunten,	  
	   -‐	   uitsluiting	  voor	  één,	  of	  meerdere	  GP-‐toernooien	  of	  
	   -‐	   een	  combinatie	  van	  bovenstaande	  sancties.	  

Onvoorziene	  omstandigheden	  
Daar	  waarin	  dit	  reglement	  niet	  voorziet,	  beslist;	  

	   -‐	   het	  bestuur	  van	  de	  sectie	  Driebanden	  en	  	  
	   -‐	   ten	  tijde	  van	  het	  toernooi	  de	  toernooileiding,	  zo	  mogelijk	  in	  samenspraak	  met	  de	  wedstrijdsecretaris	  van	  de	  SD.	  

Reglementswijzigingen	  	  
Ten	  behoeve	  van	  leesbaarheid	  of	  verduidelijking	  is	  het	  het	  bestuur	  van	  de	  SD	  bevoegd	  om	  tussentijds	  tekstuele	  
wijzigingen	  toe	  te	  passen	  op	  dit	  reglement.	  Slechts	  wanneer	  daar	  naar	  het	  oordeel	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  SD	  een	  
dringende	  redenen	  voor	  aanwezig	  is,	  is	  zij	  bevoegd	  een	  aanvulling	  op	  dit	  reglement	  uit	  te	  brengen.	  
In	  dit	  laatste	  geval	  zal	  zij	  belanghebbenden	  hiervan	  in	  kennis	  stellen	  door	  publicatie	  op	  haar	  website	  en	  
Facebookpagina.	  	  

	  

	  


